
3485 م.ك. مج1

موعظةالموضوع3485 م.ك. مج1مخطوط رقم

دفع الباس في ترك مصاحبة الناسالعنوان

إبن طولون ; محمد بن علي ـ 953 هـ.المؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن 10 هـ.تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

1 - 3عدد األوراقنسخ متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

حكم في ترك مصاحبة األشرار.المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

معجم المؤلفين : 11 / 51المراجع
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3485 م.ك. مج2

فقهالموضوع3485 م.ك. مج2مخطوط رقم

إفادة الرائم لمسائل النائمالعنوان

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن علي بن محمد الصالحي الحنفي ـ 953 هـ.❭إبن طولون ;المؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن 10 هـ.تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

4 ـ 6عدد األوراقنسخ متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

مالحظة على أسئلة شرعية تتعلق بحالة النوم.المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

معجم المؤلفين : 11 / 53المراجع
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3485 م.ك. مج3

فقه حنفيالموضوع3485 م.ك. مج3مخطوط رقم

دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البركالعنوان

إبن طولون ; شمس الدين ابو عبد اهللا محمد بن علي بن محمد الصالحي الحنفي ـ 953 هـ.المؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن 10 هـ.تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

6 ـ 14عدد األوراقنسخ متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

في شرعية طهارة مياه البرك الراكده.المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

معجم المؤلفين : 11 / 53المراجع
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3485 م.ك. مج4

تاريخ + تراجمالموضوع3485 م.ك. مج4مخطوط رقم

القالئد الجوهرية في تاريخ الصالحية ( ط )العنوان

ابن طولون ; شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن على بن محمد الصالحي الحنفي ـ 953 هـ.المؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن 10 هـ.تاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

14 ـ 121عدد األوراقنسخ متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

ووصف ميداني لها مع تراجم سير أشهر رجالها.❭تاريخ ضاحية الصالحية بدمشق ,المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

معجم المؤلفين : 11 / 51المراجع
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